
 

                 ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የተሰጠ መግለጫ 

 

                                                         ቀን ፦ ጥር 29/2010 

         የግንቦት 7 ዓይን ያወጣ ቅጥፈት በጋራ እናስቁም! 

ሃገራችን ኢትዮጵያ የሕዝቧ ዕኩለነት ተረጋግጦባት ያለምንም መድሎ ዜጎቿ በመረጡት 

ቦታ መኖር እንዲያስችላቸው የሁላችንም ፈቃድ ነው። 

ወያኔ ኢሃዲግ በዘረጋው የዘር አረንቋ ከበሮ ወጥመድ ተተብትበው ትንሽ ትልቅ ሳይል 

ለጋ ወጣቶችን በአነጣጣሪ ተኳሽ እየገደለ ያለው አጋዚ ወታደርን እያወገዝን ባለንበት 

በዚህን ሰዓት ቅድሚያ የምንሰጠው ለህዝባችን ህይወት ነው ወይስ ለባለሃብት 

ንብረት?’ የሚያስገርመው ግንቦት 7 በመግለጫው ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት 

ተፈጽሟል ሲል የወያኔው ቃል-አቀባይ ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት አልተፈጸመም 

ማለቱን ሁላችንም ሰምተናል። የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ከግንቦት 7 ጋር 

የነበረውን የውህደት ስምምነት ማፍረሱን በተደጋጋሚ ባወጣነው መግለጫዎቻችን 

መግለጻችን ይታወሳል።  

ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ በወጣና ቁጣውን በገለጸ ቁጥር ግንቦት 7 ያሰማራናቸው 

አባሎቻችን ናቸው በማለታቸው ብቻ በሺህ የሚቆጠሩ  ታስረዋል ፣በርካቶችም 

ተገለዋል። 

ግንቦት 7 ባወጣው መግለጫ ‘’ በግልጽ አባባል ከህውሃት ካድሪዎች በተጨማሪ ምንም 

የሌሉበትን ከሶስት ዓመት ወዲህ ማጥቃትና ማፈናቀል እየተለመደ መጥቷል ይህ 

ድርጊት ይቁም ሲል ይማጸናል። ለመሆኑ  ከአንድ ሚሊዮን በላይ የተፈናቀሉ የኦሮሞ 

ብሄረሰብን ምነው አላነሳ ?፣ከየቦታው በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ብሄረሰቦች ሲፈናቀሉ 

ለምን አልተቆረቆረ ? በጋምቤላ፣በአፋር፣በሶማሊያ ፣በኦሮሚያ ፣በአማራ ክልል ወልዲያ 

ህጻናት ሳይቀር ከፖለቲካም ሆነ ከሰላማዊ ሰልፍ ወስጥ ያልነበሩና ጭራሹኑ ምንም 

ዓይነት ግንኙነት ያልነበራቸው ሕጻናትና ወጣቶች እንዲሁም አዛውንት ለተገደሉት 

የሕዝብ ልጆች ህይወት ቅንጣት ታህል ተቃውሞ ሳያሰማ ጭራሽ በለየለት መልኩ 

የህውሃት ካድሪና ምንም ውስጥ የሌለበትን ማጥቃት ተለምዷል በማለት እራሱን 



 

ቅዱስ ሕዝቡን እርኩስ በማድረግ ለገዢው ቡድን የአሰላለፍ መስመሩን በማስተካከል 

ሊደራደር ደጅ ጥናት ላይ ይገኛል። 

ያገራችን ሰው “ይህች ባቄላ ካደረች አትቆረጠምም ‘’ ይላል በአስመራው ጉባኤ 

በጀሌዎቻቸው አጫፋሪነት ልክ እንደ ወያኔ ``100%  ተመርጫለሁ``  የሚሉት የግንቦት 

7ቱ መሪ ዶክተር ብርሃኑና በየጊዜው ስሙን የሚቀያይረው ድርጅታቸው በሃገር ውስጥ 

ለወያኔ ምስክር ሆኖ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉትን ዜጎች ``አባሎቻችን ናቸው`` ፣ ‘’ 

አብረውን ይሰራሉ``  በማለት ለወያኔ ምስክርነታቸውን በመስጠት  በውስጥ መስመር 

አጋርነታቸውን አረጋግጠዋል እያረጋገጡም ይግኛሉ።  

በሌላ በኩል ግንቦት 7 በደሞዝ ያሰማራቸው በኦሮሚያ እና በአማራ ክልል የሚደረገውን 

የህዝብ ጥያቄና ትንቅንቅ  በተነሳና ኮሽ ባለ ቁጥር እኛ ነን በማለት የሞባይል ቪዲዮና 

ፎቶግራፎችን እየገዙ በመለጠፍ ዲያስፖራውን ከማጭበርበር አልፎ የሃገር ቤቱን 

ሰላማዊ ህዝብ  ማሳፈስ እየተለመደ መጥቷል። 

ውድ ኢትዮጵያዊያን  

ግንቦት 7 የተባለው ድርጅት በህዝባችን ላይ እየፈጸመ ያለው በሬ ወለደ ወሬውና ላም 

ባልዋለችበት ኩበት ለቀማ ታሪኩ በቃህ ልንለውና እየረጨ ያለውን የሃሰት ፕሮፖጋንዳ 

ዛሬ ነገ ሳንል ልናስቆመው ይገባል። ለተግባራዊነቱ ሁሉም በጋራ ይቁም። 

 

አንድነት ሃይል ነው 

የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር 

 

 

 


